
 
 
 

 
 

Điểm tin thị trường, ngày 07/01/2020  

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TIỀN SỐ 

(Số thứ 104) 

1. Thông tin kinh tế và thị trường tài chính nổi bật: 

Ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị đang bị phai mờ khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đã lấy lại giá trị bị mất trước đó, giá dầu 

và vàng tương lai giảm nhẹ thay vì tiếp tục tăng như phiên thứ hai cũng như các tiến bộ trong việc ứng dụng blockchain trong cuộc 

sống và các dự luật cho blockchain đang được nghiên cứu chuẩn bị cho việc ứng dụng blockchain trong tương lai là điểm nhấn 

trong ngày. Theo dõi bản tin tiền số để biết chi tiết. 

 Tỷ lệ cá cược Fed cắt giảm lãi suất đang được củng cố trong tình hình căng thẳng với Iran. 

 Sản lượng dầu tháng 12 của OPEC sụt giảm. 

 Phố Wall gạt bỏ căng thẳng Trung Đông, cổ phiếu liên quan đến công nghệ tăng giá. 

 IBM trình diễn ứng dụng theo dõi cà phê dựa trên Blockchain. 

 Ủy ban cố vấn của tổng thống Hàn Quốc khuyến nghị cho phép các công cụ phái sinh Bitcoin. 

 Ngân hàng nhân dân Trung Quốc  đang “Tiến triển thuận lợi” với đồng Yuan kỹ thuật số. 

 Trung tâm tài chính Qatar đặt ra lệnh cấm đối với các doanh nghiệp tiền điện tử. 

 Cơ quan lập pháp bang Virginia của Mỹ mong chờ sử dụng Blockchain trong bầu cử. 

  



 
 
 

 
 

 TIN THẾ GIỚI Mức độ ảnh hưởng 

1 

Tỷ lệ cá cược Fed cắt giảm lãi suất đang được củng cố trong tình hình căng thẳng với Iran. 

Các nhà đầu tư đã khẳng định chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất hơn nữa khi 

mối lo ngại xoay quanh tình hình địa chính trị toàn cầu đang xấu đi. Hợp đồng tương lai về lãi suất 

của Fed hiện đang được đặt cược cho đợt cắt giảm lãi suất một phần tư điểm vào cuối năm 2020. 

Xác suất của một động thái như vậy là gần 70% vào thứ năm. Sau đó, nó đã tăng mạnh vào thứ sáu 

sau cuộc không kích của Hoa Kỳ đã giết chết tướng Iran Qassem Soleimani và thúc đẩy căng thẳng 

chính trị ở Trung Đông. Sự căng thẳng cũng đẩy các nhà đầu tư giải ngân vào trái phiếu kỳ hạn dài 

hơn, làm phẳng đường cong lợi suất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mức độ lo ngại của các động thái thị 

trường vẫn còn khiêm tốn so với nửa cuối năm 2019. Vào đầu tháng 9, thương chiến đã thúc đẩy kỳ 

vọng về tỷ lệ lãi suất mục tiêu của Fed kết thúc năm 2020 có thể dưới 0,9%, kỳ vọng hiện tại đang 

là khoảng 1,30. Ngân hàng trung ương đã giảm lãi suất ba lần liên tiếp vào năm 2019 trước khi tạm 

dừng vào tháng trước. 

Tốt 

2 

Sản lượng dầu tháng 12 của OPEC sụt giảm. 

Trong một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC đã giảm trong tháng 12 khi 

Nigeria và Iraq tuân thủ chặt chẽ hơn các cam kết cắt giảm và nhà xuất khẩu hàng đầu Ả Rập Saudi 

đã cắt giảm thêm trước một hiệp định hạn chế sản xuất mới. theo khảo sát, trung bình tổ chức 14 

nước của các nước xuất khẩu dầu mỏ đã bơm 29,50 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào tháng trước. Đó 

Xấu trong ngắn hạn 



 
 
 

 
 

là mức giảm 50.000 bpd từ con số sửa đổi của tháng mười một. OPEC, Nga và các đồng minh khác, 

được gọi là OPEC +, đã có thỏa thuận giảm 1,2 triệu bpd trong năm 2019. Phần cắt giảm của OPEC 

là khoảng 800.000 bpd, được thực hiện bởi 11 thành viên, miễn cho Iran, Libya và Venezuela. Tại 

các cuộc họp vào tháng 12, OPEC + đã đồng ý thực hiện cắt giảm thêm 500.000 bpd kể từ ngày 1 

tháng 1 năm 2020. Cuộc khảo sát tháng 12 cho thấy Nigeria và Iraq, cả hai đều chậm trễ trong việc 

cắt giảm vào năm 2019, sau đó đã đạt được một số tiến bộ trong việc cam kết. Cuộc khảo sát cho 

thấy sự tuân thủ cam kết đã tăng lên 158% trong tháng 12 từ mức 153% trong tháng 11.  

3 

Phố Wall gạt bỏ căng thẳng Trung Đông, cổ phiếu liên quan đến công nghệ tăng giá. 

Chứng khoán Mỹ đã kết thúc với mức tăng cao hơn vào thứ hai, phục hồi từ mức thua lỗ hôm thứ 

sáu khi các nhà đầu tư gạt bỏ căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông, trong khi cổ phiếu của 

Alphabet và các cổ phiếu công nghệ khác tăng giá. 

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 68,67 điểm, tương đương 0,24%, lên 28.703,55 

điểm, S&P 500 tăng 11,44 điểm, tương đương 0,35%, lên mức 3.246,29 điểm và Nasdaq Composite 

tăng 50,70 điểm, hoặc tương đương 0,56% chạm mức 9.071,47 điểm. 

Giá vàng và dầu tiếp tục có biến động nhẹ theo căng thẳng địa chính trị sau đợt tăng mạnh vào thứ 

hai. Hợp đồng tương lai dầu thô ngọt nhẹ Texas giảm 1.49% xuống mức 62.91 USD/thùng. Hợp 

đồng tương lai dầu thô Brent giảm 1.45% xuống mức 68.57 USD/thùng. Hợp đồng tương lai vàng 

giảm 5.5 đô la xuống còn 1,566.05 USD/ounce. 

Trung Tính 

 



 
 
 

 
 

  TIN CRYPTOCURRENCIES Mức độ ảnh hưởng 

1 

IBM trình diễn ứng dụng theo dõi cà phê dựa trên Blockchain. 

Vào ngày 6 tháng 1 tại Triển lãm điện tử tiêu dùng ở Las Vegas, IBM và Farmer Connect - một tổ 

chức cam kết tăng tính minh bạch và bền vững trong chuỗi cung ứng nông nghiệp - đã giới thiệu 

một ứng dụng dựa trên blockchain cho phép người tiêu dùng tìm hiểu về cà phê mà họ mua sử 

dụng. 

Tốt 

2 

Ủy ban cố vấn của tổng thống Hàn Quốc khuyến nghị cho phép các công cụ phái sinh Bitcoin. 

Ủy ban cố vấn Tổng thống Hàn Quốc về cách mạng công nghiệp lần thứ tư (PCFIR) đã khuyến 

nghị chính phủ cho phép các tổ chức tài chính ra mắt các sản phẩm tài chính dựa trên tiền điện tử. 

Trang tin tức tiếng Anh địa phương BusinessKorea đã báo cáo vào ngày 6 tháng 1 rằng ủy ban 

khuyến nghị các sản phẩm như các công cụ phái sinh Bitcoin (BTC) được cho phép như một phần 

của chiến lược thể chế hóa tiền điện tử. 

Tốt 

3 

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc  đang “Tiến triển thuận lợi” với đồng Yuan kỹ thuật số. 

Ngân hàng trung ương Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), báo cáo rằng ngân 

hàng đang “tiến triển thuận lợi” với sự phát triển của một loại tiền kỹ thuật số được chính phủ hỗ 

trợ. Theo một bản tin chính thức được công bố hôm qua, ngày 5 tháng 1, ngân hàng đã đưa ra tuyên 

bố của mình trong một hội nghị việc làm được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 2 tháng 1. 

Tốt 

4 Trung tâm tài chính Qatar đặt ra lệnh cấm đối với các doanh nghiệp tiền điện tử. Xấu 



 
 
 

 
 

Cơ quan quản lý trung tâm tài chính Qatar (QFCRA) tuyên bố rằng các dịch vụ tài sản ảo có thể 

không được thực hiện trong hoặc từ Trung tâm tài chính Qatar (QFC). Cơ quan quản lý đã công bố 

các biện pháp mới trong một tweet được công bố vào ngày 26 tháng 12, nói rằng các công ty được 

ủy quyền không được phép cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc cung cấp hoặc trao đổi tài sản tiền 

điện tử và các dịch vụ liên quan cho đến khi có thông báo mới 

5 

Cơ quan lập pháp bang Virginia của Mỹ mong chờ sử dụng Blockchain trong bầu cử. 

Tại Hoa Kỳ, cơ quan lập pháp bang Virginia mong muốn nghiên cứu blockchain để cải thiện các 

cuộc bầu cử và bỏ phiếu. Được thiết lập sẵn vào ngày 27 tháng 12 và dự kiến công bố vào ngày 8 

tháng 1, một dự luật mới yêu cầu nghiên cứu thêm về các cuộc bầu cử dựa trên blockchain đã xuất 

hiện trong Đại hội đồng Virginia. Dự luật, Nghị quyết 23 của Hạ viện, yêu cầu Bộ Bầu Cử xác định 

liệu công nghệ blockchain có nên được xem xét đủ bảo mật hồ sơ cử tri và kết quả bầu cử hay 

không. 

Tốt 

 

 TIN IZI Mức độ ảnh hưởng 

1 

Tóm tắt các sự kiện quan trọng: 

1. Hoãn kế hoạch mở deposit trên Coineal.com vào ngày 10 tháng 10 năm 2019. 

2. Đóng đồng bộ hóa số dư của Airdrop và Bounty Global từ ngày 20 tháng 7 năm 2019 đến tháng 

11 năm 2019, mỗi tháng thanh toán 20%. 

Tốt 



 
 
 

 
 

3. Chương trình Airdrop V2 tại: https://t.me/IZIChainNetworkAirdropV2Bot 

4. Cập nhật chức năng "Chuyển IZI giữa các tài khoản trong nội bộ hệ thống" trên trang web 

https://www.izichain.io 

5. Tạm hoãn deposit trên coineal và sẽ có thông báo sau đó. 

6. IZIChain ra mắt dịch vụ Market Marker, một phần của hệ sinh thái của IZIChain. 

Chi tiết xem thêm tại: https://izichain.io/marketmarkeren.html 

7. IZIChain chính thức ra mắt chức năng Crypto Swap, một phần của hệ sinh thái của IZIChain, 

giúp dễ dàng trao đổi với hơn 150 loại tiền tệ. 

Chi tiết: https://izichain.io/swap-crypto 

2 

IZI xin thông báo cho cộng đồng IZIChain về tạm dừng "bản tin thị trường tiền điện tử". 

Tin tức sẽ tạm thời dừng từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2020. 

Lý do: Bộ phận thực hiện bản tin sẽ có một kỳ nghỉ Tết. Bản tin thị trường tiền điện tử sẽ trở lại sau 

tháng một. 

Trung Tính 
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2. Bảng so sánh, tóm tắt các sản phẩm quan trọng: 

Bảng so sánh tóm tắt các sản phẩm quan trọng (ĐVT: USD) 

Tên sản phẩm Giá hiện tại Giá hôm trước Thay đổi Ghi chú 

Bitcoin 7,756.60 7,364.60 5.32%   

Ethereum 143.93 135.6 6.14%   

Brent Oil Futures 68.57 69.58 -1.45%   

Crude Oil WTI Futures 62.91 63.86 -1.49%   

Gold 1,566.05 1,571.55 -0.35%   

Dow Jones 28,703.38 28,634.88 0.24%   

USD index 96.312 96.521 -0.22%   

 

  



 
 
 

 
 

3. Nhận định xu hướng về thị trường CRYPTOCURRENCIES 

BTC 

 



 
 
 

 
 

vùng HT1 (dài hạn) $5,000-5,400 vùng KC1 (dài hạn)  $12,000-$13,500 

vùng HT2 (tuần) $6,000-6,700 vùng KC2 (tuần) $10,000-$12,000 

vùng HT3 (ngày) $6,800-7,200 vùng KC3 (ngày) $9,000-$9,500 

vùng HT4 (ngắn hạn) $7,300-7,700 vùng KC4 (ngắn hạn) $8,000-$8,500 

 

- BTC vừa có một đêm tăng giá ngoạn mục về vùng $7,700 và chạm vào ngưỡng trên của kênh giảm trong trung hạn. Hiện chưa có dấu 

hiệu rõ ràng về việc suy giảm của BTC trong thời gian tới và vùng $7,200 đã trở nên khó phá vỡ hơn so với phe bán, hiện vùng 

$8,000-8,500 đang là đích đến của đợt hồi trong ngắn hạn này. Với khối lượng giao dịch không quá lớn nên triển vọng vượt lên trên 

vùng này là tương đối khó khi thiếu vắng sự hỗ trợ từ khối lượng giao dịch được tích lũy. Để kênh tăng giá trở nên vững bền, kịch bản 

tốt nhất cho BTC là tích lũy đi ngang trong vùng $7,200-8,500 nếu không thì đợt tăng giá này chỉ là đợt tăng giá được hỗ trợ bởi tình 

hình căng thẳng địa chính trị trong ngắn hạn mà không mang tính bền vững.  

- Dao động trong tuần hiện đang tạo ra tín hiệu mơ hồ về sự thay đổi xu hướng trong trung hạn, tuy nhiên chưa đủ để xác nhận đảo 

chiều xu hướng trong dài hạn nên xu hướng giảm hiện vẫn chiếm ưu thế và đích đến $6,000-6,600 rồi $3,000-5,000 sẽ là mục tiêu 

trong dài hạn. Trong xu hướng ngắn hạn BTC sẽ thiên về xu hướng tích lũy đi ngang sau đợt tăng giá trong ngắn hạn và dao động 

quanh $7,200-8,500. 

Khuyến nghị đầu tư: 

- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng trong biên độ mua vào vùng $7,000-7,200 và bán ra ở vùng $7,500-7,700. Nhà đầu tư dài hạn 

có thể gia tăng vị thế bán khi giá BTC rớt dưới vùng $7,200 hoặc dưới $6,500 với độ an toàn cao hơn. 



 
 
 

 
 

ETH 

 



 
 
 

 
 

vùng HT1 (dài hạn) $84 vùng KC1 (dài hạn)  $220-255 

vùng HT2 (tuần) $104 vùng KC2 (tuần) $180-$190 

vùng HT3 (ngày) $122 vùng KC3 (ngày) $175 

vùng HT4 (ngắn hạn) $146 vùng KC4 (ngắn hạn)  $164 

 

- Hòa cùng với đợt hồi chung của tiền số, ETH vừa có đợt tăng ấn tượng trong ngày khi vượt lên trên ngưỡng $135 và đang đe dọa 

vùng $146 và đích đến có thể là vùng $164-180. Tuy nhiên sẽ xuất hiện đợt điều chỉnh nhẹ khi giá tiến gần vùng $164 và có thể chạm 

lại vào vùng $122-135 một lần nữa. Với khối lượng giao dịch tương đối ít thì khả năng duy trì động lượng tăng giá là khá khó khăn, 

nếu có một khoảng thời gian giao dịch tích lũy thì độ ổn định và bền vững trong kênh tăng giá sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ETH trong 

tương lai. 

- Trong trung hạn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu về việc thay đổi giá trong thời gian tới. Do đó xu hướng chuyển động giá sẽ khó mà 

tuân theo xu hướng giảm. Trong ngắn hạn vùng dao động của ETH vẫn sẽ là  $122 -164. 

Khuyến nghị đầu tư: 

- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng trong biên độ mua quanh vùng $135 và bán quanh vùng $146-164. Nhà đầu tư dài hạn có thể 

mở thêm vị thế bán khi giá ETH xác nhận không thể vượt qua $146 và giá rớt dưới ngưỡng $122.  



 
 
 

 
 

4. Một số khuyến nghị đầu tư chung cho thị trường cryptocurrencies: 

- NĐT ngắn hạn có thể đầu tư tại các vùng HT KC như phân tích phía trên. 

- NĐT dài hạn nên tiếp tục quan sát sự quay trở lại của dòng tiền trong xu hướng trung và dài hạn khi bắt đầu có dấu hiệu về dòng tiền 

đổ dồn vào kênh tiền số. 

- Hiện xu hướng của thị trường tiền số là tiếp diễn kênh giảm giá trong dài hạn và chưa có dấu hiệu về việc tăng giá bền vững trong dài 

hạn. Trong xu hướng này sẽ có các đợt tăng giá nhỏ lẻ trong xu hướng ngắn khấy động thị trường, đây là cơ hội cho cả nhà đầu tư 

ngắn hạn kiếm lời và nhà đầu tư dài hạn cơ cấu lại danh mục. 

- BTC hiện đang kiểm tra vùng HT trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nhỏ lẽ vẫn hy vọng vùng này có thể trụ vững trong thời gian tới. Nếu 

xét trong trung hạn khả năng đánh thủng vùng này vẫn thể xảy ra và khi đó vùng $6,000-6,600 sẽ là vùng HT mới trong trung hạn.  
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Telegram Philippines: https://t.me/izichainphilippine 

Telegram Indian: https://t.me/izichainindia 

Telegram Bangladesh: https://t.me/izichainbangladesh 

Telegram Persian: https://t.me/izichainiran 

Telegram Turkey: https://t.me/izichainturkey 

Telegram Africa: https://t.me/izichainafrica 

Telegram Russian: https://t.me/izichainrussian  

https://www.izichain.network/
https://www.izichain.network/newsletters.html
https://twitter.com/chain_izi
https://www.facebook.com/izichainnetwork/
https://www.youtube.com/channel/UCMR_QEUHAOUteFFaeLAKgdQ
https://www.reddit.com/user/izichainnetwork/
https://medium.com/@izichainnetwork
https://t.me/izichainnetworkchannel
https://t.me/izichainnetwork
https://t.me/izichainnetworkglobal
https://t.me/izichainvietnam
https://t.me/izichainindonesia
https://t.me/izichainphilippine
https://t.me/izichainindia
https://t.me/izichainbangladesh
https://t.me/izichainiran
https://t.me/izichainturkey
https://t.me/izichainafrica
https://t.me/izichainrussian


 
 
 

 
 

Kênh giao dịch: 

Coineal: 

http://h5.coineal.com/business.html?s=IZI-USDT 

https://www.coineal.com/trade_center.html 

ZBG: 

https://www.zbg.com/trade/izi_zt 

https://www.zbg.com/trade/izi_usdt 

Kênh thông tin:  

Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/currencies/izichain/ 

Coingecko: https://www.coingecko.com/en/coins/izichain 

Coincodex: https://coincodex.com/crypto/izichain/ 

Livecoinwatch: https://www.livecoinwatch.com/price/IZIChain-IZI 

Whitepaper: https://whitepaper.io/coin/izichain 

Kênh thứ ba dự đoán xu hướng của IZIChain: 

https://walletinvestor.com/forecast/izichain-prediction 

https://digitalcoinprice.com/forecast/izichain 

http://h5.coineal.com/business.html?s=IZI-USDT
https://www.coineal.com/trade_center.html
https://www.zbg.com/trade/izi_zt
https://www.zbg.com/trade/izi_usdt
https://coinmarketcap.com/currencies/izichain/
https://www.coingecko.com/en/coins/izichain
https://coincodex.com/crypto/izichain/
https://www.livecoinwatch.com/price/IZIChain-IZI
https://whitepaper.io/coin/izichain
https://walletinvestor.com/forecast/izichain-prediction
https://digitalcoinprice.com/forecast/izichain


 
 
 

 
 

Kênh kiểm tra giao dịch:  

https://etherscan.io/token/0xdf59c8ba19b4d1437d80836b45f1319d9a429eed 

 

KHUYẾN CÁO:  

- Bản tin này chỉ nhằm cung cấp thông tin và những ý kiến chỉ dành cho mục đích tham khảo. 

- Những quan điểm được đề cập trong bản tin này phản ánh những quan điểm của chuyên viên phân tích dựa trên các thông tin và dữ 

liệu sẵn có; và chuyên viên phân tích đã, đang và sẽ không có bất kỳ sự bồi thường nào trực tiếp và gián tiếp liên quan đế những 

khuyến nghị hoặc quan điểm được đưa ra trong bản tin này. 

- Mọi thông tin trong bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không có ý định và mục đích cấu thành những lời khuyên tài chính, 

đầu tư, giao dịch hay bất kỳ lời khuyên nào khác. Nó không được phân tích như một sự xúi giục hay một yêu cầu mua hay bán bất kỳ 

những sản phẩm tài chính. Thông tin và những lời bình luận không có ý tán thành hay khuyến nghị cho bất kỳ loại sản phẩm tài chính 

nào hay những phương tiện đầu tư khác. Nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm trước quyết định đầu tư của mình. 

 

https://etherscan.io/token/0xdf59c8ba19b4d1437d80836b45f1319d9a429eed

